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CLARIFICARE
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI
Referitor la:
Achiziția directă “SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECȚIE ȘI DEZINSECȚIE
SUPRAFEȚE CU SUBSTANȚE OMOLOGATE PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA”

Întrebare 1: In Caietul de Sarcini, Ia capitolul 3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor,
solicitati ca pentru activitatea de dezinfectie sa se utilizeze produse dezinfectante " Substantele
chimice si mijloacele prin care se poate realiza dezinfectia de nivel inalt sunt:
Glutaraldehida (2%);
Peroxidul de hydrogen stabilizat (6%)
Acidul peracetic
Hipocloritul de sodiu (5 ,25%)".
Pentru asigurarea unui tratament egal pentru ofertanti , dar si pentru a elimina discriminarea
si pentru a nu impune cerinte restrictive, va rugam sa ne comunicati daca ofertantii pot lua
in calcul si alte substante dezinfectante, care indeplinesc conditiile din Caietul de Sarcini,
respectiv sa fie avizate de Ministerul Sanatatii, sa aiba spectru larg de combatere: bactericid,
fungicide, tuberculocid, virulicid, sporicid.
Răspuns: Se vor utiliza produse conform cu specificațiile menționate în caietul de sarcini.
Întrebare 2: A vand in vedere ca serviciul de dezinsectie presupune combaterea unui spectru
larg de insecte, fiecare insecta avand biologie diferita si metodologie de combatere diferita, (de
exemplu in cazul infestarii cu diverse insecte care presupun tratamente repetate, unele chiar
si Ia 2-3 zile-pentru tantari, Ia 7-21 zile-pentru purici, gandaci, plosnite s.a.), va rugam sa
ne comunicati daca aceste tratamente repetate ( obligatorii pentru un serviciu eficient) vor
fi platite de autoritatea contractanta sau daca Ia intocmirea tarifului ofertantul trebuie sa isi
ia in calcul aceste ipoteze.
Răspuns: La întocmirea ofertei financiare se vor respecta cerințele din caietul de sarcini.

Întrebare 3: Tinand cont de faptul cain centrullocatiei Cluj Arena, se afla stadionul, spatiu
exterior cu suprafata mare de verdeata, care constituie un mediu propice pentru dezvoltarea
vectorilor si un factor important care influenteaza in sens negativ eficienta serviciilor prestate
Ia interior, va rugam sa ne comunicati daca veti suplimenta valoarea contractului, pentru
tratarea acestei zone si care este suprafata exacta.
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Răspuns: Se vor trata suprafețele specificate în caietul de sarcini, acestea fiind suprafețele utile
pentru fiecare nivel al clădirii.
PREŞEDINTE
ALIN TIȘE

Director Executiv Mariana Rațiu
Șef serviciu: Alexandru Creţu
Întocmit: consilier Sebastian Pavel
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